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Konferenční sál, budova Olympus
Evropská 176, 160 41 Praha 6

ODBORNÁ ČÁST
10.30 – 11.00 	Příchod, registrace, káva
11.00 – 11.30	Přivítání a zahájení konference
Spalničky v době očkování
Doc. MUDr. Vilma Marešová předsedkyně Správní rady Onko Unie, o.p.s.
11.30 – 12.15	Možná úskalí při užívání léků
PhDr. Ivana Plechatá, Průvodce pacienta, z.ú.
12.15 – 12.30	Shrnutí aktivit a informací Onko Unie 2018
Mgr. Petra Adámková, ředitelka Onko unie, o.p.s.
12.30 – 13.30	Oběd
13.30 – 14.00	BRCA mutace
MUDr. Olga Dubová, vedoucí specializované genetické ambulance Nemocnice Na Bulovce
14.00 – 14.30	Karcinom vaječníků
Doc. MUDr. Michal Zikán, PhD., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice Na
Bulovce
14.30 – 15.00	Přestávka na kávu
15.00 – 15.30	Karcinom dělohy
MUDr. Bc. Filip Frühauf, PhD., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN
15.30 – 16.00	Karcinom děložního hrdla
MUDr.Alena Šestinová, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN
16.00
Představení pacientské organizace VERONICA, z. ú.
Příspěvky z organizací
Závěrečné slovo, diskuze, ukončení odborné části
Pro mimopražské zájemce bude zajištěno ubytování ze soboty na neděli.
SPOLEČENSKÁ ČÁST
18.30 – 19.00
19.00 – 20.00

 ánoční koncert Onko Unie o.p.s.,konfereční sál,Evropská 176, Praha 6
V
Vystoupení žáků ZUŠ Praha 8, Taussigova
Domácí výroba aneb PECKY VŠECKY – kapela pro radost! Repertoár je inspirovaný Petr
Hanzlík a jeho kapela pro radost! Repertoár je inspirovaný samými známými melodiemi
od 60. let po současnost, čili něco bigbítu, country i jazzové standardy (Bob Dylan, Van
Morisson, Johny Cash, Josef Kainar, Framus 5 atd.)

ONKO UNIE, o.p.s.
je platformou pro setkávání lékařů podílejících se na léčbě onkologických onemocnění,
pacientů se zhoubnými nádory i mecenášů, jejichž společným cílem je podporovat
zlepšení kvality života onkologicky nemocných v České republice.
CÍLE SPOLEČNOSTI:
 S
 ystematická edukace veřejnosti, onkologicky nemocných, jejich rodin a svépomocných organizací.
 C
 elostátní kampaně ve prospěch prevence rakoviny a propagace zdravého životního stylu.
 P
 rosazování potřeby zlepšit kvalitu diagnostiky a efektivity léčby gynekologických nádorových onemocnění a to
včetně podpůrné a paliativní péče.
 Prosazování individualizovaného přístupu a zároveň optimálních a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci
pacientů s nádorovým onemocněním.
 Propojování specialistů jednotlivých onkologických oborů.
 P
 odpora vzdělávání onkologů a zajištěním vysokého standardu kvalifikace lékařů v rámci multidisciplinárních
týmů.
 D
 iskuze pacientů, lékařů i kompetentních autorit v rámci rozhodovacího procesu úhrady nákladné léčby pacientů
se zhoubnými gynekologickými nádory.
 B
 udování vztahů a aliancí se zahraničními lékařskými a pacientskými organizacemi.

